
Nr: ZP.240.62.2022

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań

Nr telefonu 61 835 79 06, 61 835 79 00

Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl, e.rozowicz@posir.poznan.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://posir.poznan.pl/ogloszenia/e-

przetargi https://platformazakupowa.pl/

II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o

udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie  internetowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

III. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – podstawa prawna – art. 275 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.1710 Dz. U. 2022 r., poz.1710 zeze

zmianami)zmianami), zwanej dalej ustawą.

IV.  Informacja,  czy  zamawiający  przewiduje  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z

możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia

negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonanie modernizacji  toalet w budynku obsługi Toru Regatowego Malta, ul. Wiankowa w
Poznaniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a) opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektowa – zał. nr 1 i 1a do SWZ,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, 

c)  przedmiar robót – zał. nr 3 do SWZ.
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Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót..

Na  oferowane  i  wyceniane  w  kosztorysie  ofertowym  materiały  Wykonawca  powinien

posiadać  dokumenty  potwierdzające  właściwości,  parametry  oraz  zgodność  z

obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  odpady  wytworzone  w  czasie  budowy,

zobowiązany jest  do zapewnienia  właściwego gospodarowania  nimi,  minimalizowania  ich

ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych

do  tego  miejscach,  w  warunkach  zabezpieczających  przedostanie  się  do  środowiska

substancji  szkodliwych  oraz  zapewnienia  ich  sprawnego  odbioru  lub  ponownego

wykorzystania.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  robót  powstaną  odpady  niebezpieczne,

Wykonawca oddzieli  je  od  odpadów obojętnych  i  przekaże  je  do firm  specjalistycznych,

zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego

obowiązku  będą  obciążały  Wykonawcę.  Wykonawca oświadcza,  że  na  każde  żądanie

Zamawiającego  udostępni  informacje  o  ilości,  rodzaju  oraz  miejscu  przyjęcia  powstałych

odpadów, w postaci prawidłowo wypełnionych kart przekazania odpadów (KPO).

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Zarządzeniem

nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ochrony

drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew – link

do  zarządzenia:  https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/

oraz  z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018

roku, w sprawie stosowania standardów dostępności dla Miasta Poznania, które dostępne

jest  na  stronie  internetowej  Miasta  Poznania  w  zakładce  Zarządzenia  Prezydenta.  W

przypadku gdy zalecenia w nich zawarte znajdują zastosowanie do przedmiotu niniejszego

postępowania Wykonawca obowiązany jest do ich uwzględnienia.

Wykonawcy  wybrany  do  realizacji  zamówienia  zobowiązany  jest  przed  zawarciem

umowy  przedłożyć  Zamawiającemu  kosztorys  ofertowy  sporządzony  na  podstawie

przedmiaru będących częścią dokumentacji niniejszego postępowania.

Na  czas  realizacji  zamówienia  Wykonawca  musi  posiadać  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż

100 000,00 zł.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu

potwierdzającego ubezpieczenie.

Przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez

Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty

objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z

wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót.
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Przed  zawarciem  umowy  ws.  realizacji  niniejszego  zamówienia  Wykonawca

zobowiązany  jest  do przedłożenia  oświadczenia,  że  osoby  te  będą  zatrudnione  na

umowę  o  pracę  w  trakcie  realizacji  zamówienia.  Każdorazowo  na  żądanie

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych,

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez

Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. 

Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę

danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy   o  ochronie  danych

osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię

i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny

być  możliwe  do  zidentyfikowania.  Nieprzedłożenie  kopii  umów w  wyznaczonym terminie

traktowane  będzie  jako  niedopełnienie  wymogu  zatrudnienia  pracowników  wykonujących

wskazane  czynności,  na  umowę  o  pracę  i  skutkować  naliczaniem  kar  umownych,

określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia  wyżej  wymienionych  osób

przez cały okres realizacji  wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez

wezwanie  Wykonawcy  do  okazania  dokumentów  potwierdzających  bieżące  opłacanie

składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego

lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy

traktowane  będzie  jako  uchylenie  się  przez  wybranego  Wykonawcę  od  zawarcia

umowy.

Wymagana gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy.

KOD CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 VI. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany:  maksymalnie do 45 dni od daty zawarcia umowy.

VII.  Projektowane postanowienia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego,  które

zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane  postanowienia  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia,  które  zostaną

wprowadzone do treści tej umowy, zostały zawarte w załączniku nr  9 do SWZ.
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VIII.  Informacje  o  środkach  komunikacji  elektronicznej,  przy  użyciu  których

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji

elektronicznej.

1.  Komunikacja  w  postępowaniu  prowadzona  jest  zgodnie  z  postanowieniami

Rozporządzenia  Prezesa Rady  Ministrów z  dnia  30  grudnia  2020 r.  w sprawie  sposobu

sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”.

Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:  https://platformazakupowa.pl/

pn/posir_poznan

4. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszy-

frowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapozna-

nie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

5.  W  toku  prowadzonego  postępowania  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  oraz

Wykonawcą,  w  tym  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje

przekazywane  są  za  pomocą  udostępnionego  na  platformie,  w  linku  postępowania

formularza  „Wyślij  wiadomość  do  zamawiającego”.  Za  datę  przekazania  (wpływu)

oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się datę ich przesłania za

pośrednictwem  platformy  poprzez  kliknięcie  przycisku  „Wyślij  wiadomość  do

zamawiającego”,  po  których  pojawi  się  komunikat,  że  wiadomość  została  wysłana  do

zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci  elektronicznej za

pośrednictwem  platformy. Informacje  dotyczące  odpowiedzi  na  pytania, zmiany SWZ,

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w

sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której  zgodnie z obowiązującymi  przepisami

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie  przekazywana w postaci  elektronicznej  za

pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę

na platformie:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
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2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7,

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimal-

nie wersja 10 0.,

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,

7)  oznaczenie  czasu  odbioru  danych  przez  platformę  stanowi  datę  oraz  dokładny  czas

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głów-

nego Urzędu Miar.

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym

na stronie internetowej  platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan oraz uznaje go za wiążący. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują

się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

oraz w zakładce prowadzonego postępowania. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z In-

strukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofer-

tę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

11.  Wykonawca  może  również  komunikować  się  z  Zamawiającym  za  pomocą  poczty

elektronicznej,  e-mail:  e.rozowicz@posir.poznan.pl,  zp.@posir.poznan.pl, (za  wyjątkiem

przekazania oferty z załącznikami).

IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.

1. Do kontaktu z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza następującą osobę:

Elżbieta Różowicz, tel 61 835 79 06,  e.rozowicz@posir.poznan.pl  ,   lub  zp@posir.poznan.pl  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
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dni  przed  upływem  terminu  składania  odpowiednio  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek  o

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem

terminu składania ofert.

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża

termin składania ofert  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

5.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym

mowa w pkt. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku

przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 4, nie wpływa na bieg terminu

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści SWZ. 

XI. Podstawy do wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 108 ust.1

ustawy): 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art.

54  ust.  1–4  ustawy  z  dnia  12  maja  2011  r.  o  refundacji  leków,  środków  spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.

523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego

po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.  115 § 20 Kodeksu karnego,  lub

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  pracy małoletnich cudzoziemców  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzo-

ziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powie-

rzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,

przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286  Kodeksu  karnego,  przestępstwo
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przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego,

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2)  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  o  którym

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o

zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub

zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5)  jeżeli  zamawiający  może  stwierdzić,  na  podstawie  wiarygodnych  przesłanek,  że

wykonawca  zawarł  z  innymi  wykonawcami  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie

konkurencji,  w szczególności jeżeli  należąc do tej  samej grupy kapitałowej  w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6)  jeżeli,  w przypadkach,  o  których mowa w art.  85  ust.  1ustawy,  doszło  do zakłócenia

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu,

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że  spowodowane  tym

zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wyklucza  również

Wykonawcę (art 109 ust. 1 ustawy): 

1)  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108

ust.  1  pkt  3,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
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lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie

spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa

pracy: 

a)  będącego  osobą  fizyczną  skazanego  prawomocnie  za  przestępstwo  przeciwko

środowisku,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XXII  Kodeksu  karnego  lub  za  przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII

Kodeksu  karnego,  lub  za  odpowiedni  czyn  zabroniony  określony  w  przepisach  prawa

obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie  ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c)  wobec którego  wydano  ostateczną decyzję  administracyjną o  naruszeniu  obowiązków

wynikających z prawa ochrony środowiska,  prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3)  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,  wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub  ukarano

za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

4)  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5)  który  w sposób zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa jego

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał

lub  nienależycie  wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał  istotne  zobowiązanie

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

8)  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
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który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych  podmiotowych

środków dowodowych; 

9)  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpływać  na  czynności  zamawiającego  lub

próbował  pozyskać  lub  pozyskał  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w

błąd,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Z postępowania wyklucza się wykonawców o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13

kwietnia  2022 r.  o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835):

1)  wykonawcę  oraz  uczestnika  konkursu  wymienionego  w  wykazach  określonych  w

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w

art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu

ustawy  z  dnia  1  marca  2018  r.  o  przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych

w rozporządzeniu 765/2006 i  rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

 XII. Warunki udziału w postępowaniu

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki

dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

W  przypadku  wykonawcy  prowadzącego  działalność  gospodarczą  lub  zawodową,

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeśli  Wykonawca  wpisany  jest  do  jednego  z
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rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub

miejsce zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:

-  wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę

polegającą na budowie lub modernizacji lub remoncie budynku, o wartości nie niższej

niż   100 000,00 zł brutto każda*. 

* wartość dla każdej z robót

-  dysponuje osobami:

 *  minimum 1 osobą –  posiadającą  uprawnienia  budowlane (wymagane ustawą  Prawo

budowlane)  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w  specjalności

konstrukcyjno-  budowlanej  do kierowania robotami  budowlanymi,  wraz  z  aktualnym

wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w

przypadku  legitymowania  się  uprawnieniami  budowlanymi  wydanymi  na  podstawie

przepisów  poprzednio  obowiązujących  zakres  uprawnień  powinien  odpowiadać  ww.

specjalności.

2.  Oceniając  zdolność  techniczną lub  zawodową,  Zamawiający  może,  na każdym etapie

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie

przez  Wykonawcę  sprzecznych  interesów,  w  szczególności  zaangażowanie  zasobów

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których

realizacji te uprawnienia są wymagane.

4.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać

na  zdolnościach  tych  z  Wykonawców,  którzy  wykonają  roboty  budowlane  lub  usługi,  do

realizacji których te zdolności są wymagane.
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5.  W przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt.  3  i  4,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o

udzielenie  zamówienia  dołączają  odpowiednio  do wniosku  o  dopuszczenie  do udziału  w

postępowaniu  albo  do  oferty  oświadczenie,  z  którego  wynika,  które  roboty  budowlane,

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub

ekonomicznej  innych  podmiotów  udostępniających  zasoby,  niezależnie  od  charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających

zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają  roboty  budowlane lub  usługi,  do  realizacji  których te

zdolności są wymagane.

8.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających

zasoby,  składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego zasoby  do

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8, potwierdza, że

stosunek  łączący  Wykonawcę  z  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)  czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego

wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  podmioty  udostępniające

zasoby zdolności  techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały

przewidziane względem wykonawcy.

11.  Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z

Wykonawcą,  który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
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12. Jeżeli  zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa pod-

miotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania  przez  wykonawcę warunków

udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił

ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  albo  wykazał,  że  samodzielnie  spełnia

warunki udziału w postępowaniu.

13.  Wykonawca  nie  może,  po  upływie  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału  w postępowaniu  albo ofert,  powoływać  się  na zdolności  lub  sytuację  podmiotów

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu  albo  ofert  nie  polegał  on  wdanym  zakresie  na  zdolnościach  lub  sytuacji

podmiotów udostępniających.

14. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.

XIII. Podmiotowe środki dowodowe – dokumenty i oświadczenia.

1.  Wykaz  podmiotowych  środków  dowodowych  (oświadczeń  lub  dokumentów),

składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlega on

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu.

Do  oferty  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia.

Informacje  zawarte  w  oświadczeniach  stanowią  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania

ofert,  tymczasowo  zastępujący  wymagane  środki  dowodowe.  Wzór  oświadczeń

stanowią załączniki nr 4 i 4A do SWZ.

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenie

składa każdy z  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie.  Oświadczenia  te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w

zakresie,  w  którym  każdy  z wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału

w postępowaniu.

Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających  zasoby,  przedstawia  także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego

zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim wykonawca powołuje się na

jego zasoby.

W  przypadku  gdy  Wykonawca  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów

udostępniających  zasoby,  składa,  wraz  z  ofertą, zobowiązanie  podmiotu

udostępniającego  zasoby  do  oddania  mu do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na
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potrzeby  realizacji  danego  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy

potwierdzający,  że  wykonawca  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował

niezbędnymi  zasobami  tych podmiotów,  zgodne co do treści  ze  wzorem zawartym w

załączniku nr 7  do SWZ (o ile dotyczy). 

Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  potwierdza,  że  stosunek  łączący

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych

zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)  czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach  którego

wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.  Wykaz  podmiotowych  środków  dowodowych  (oświadczeń  lub  dokumentów)

składanych przez wykonawcę w postępowaniu  na wezwanie Zamawiającego w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

Zamawiający wezwie  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym terminie,  nie  krótszym niż  5 dni  od dnia  wezwania,   aktualnych na dzień

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

-  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy,

sporządzonych nie wcześniej  niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli  odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające,  że  nie

otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani

nie  znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli  w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania  lub  miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa  powyżej,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie

wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub

oświadczenie osoby, której  dokument miał  dotyczyć,  złożone pod przysięgą,  lub, jeżeli  w

kraju,  w  którym wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  nie  ma przepisów o
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oświadczeniu  pod  przysięgą,  złożone  przed  organem  sądowym  lub  administracyjnym,

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej  powinny być wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.  Wykaz  podmiotowych  środków  dowodowych  (oświadczeń  lub  dokumentów)

składanych przez wykonawcę w postępowaniu  na wezwanie Zamawiającego w celu

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym terminie,  nie  krótszym niż  5 dni  od dnia  wezwania,   aktualnych na dzień

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

-  Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  jego  złożeniem,  jeśli

Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową,  

- Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających,  czy  te  roboty  budowlane

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty  sporządzone  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  zostały

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

-   Wykazu osób,  skierowanych przez wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego,

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i

wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu

wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

osobami  zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

Jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  podmiotowe

środki  dowodowe  nie  są  już  aktualne,  zamawiający  może  w  każdym  czasie  wezwać

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji

działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o  ile  wykonawca  wskazał  w
          14                                   



oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych

środków 

-  podmiotowym  środkiem  dowodowym  jest  oświadczenie,  którego  treść  odpowiada

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i

aktualność 

Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1  ustawy,

podmiotowych  środków dowodowych,  innych  dokumentów lub  oświadczeń  składanych  w

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba

że:

-  oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie,  uzupełnienie lub

poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  oświadczenia, o

którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

XIV. Termin związania ofertą.

Wykonawca  jest  związany  ofertą  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert  do  dnia

27.10.2022 r.,  przy czym pierwszym dniem terminu związania  ofertą jest dzień, w którym

upływa termin składania ofert. 

W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu

związania  ofertą,  zamawiający  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwraca  się

jednokrotnie  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

Przedłużenie  terminu  związania  ofertą,  wymaga  złożenia  przez  wykonawcę  pisemnego

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania

ofertą,  następuje  wraz  z  przedłużeniem okresu ważności  wadium albo,  jeżeli  nie  jest  to

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.  Wykonawca  składa  ofertę  wraz  z  załącznikami  poprzez  platformę,  która  zapewnia

szyfrowanie  ofert.  Składanie  ofert  odbywa  się  poprzez  stronę  postępowania  -  link

postępowania, dostępny jest na stronie  https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
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2. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu Wykonawca składa w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektro-

nicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elek-

tronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

3.  Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego,  pełnomocnictwa,  oświadczenie,  o  którym mowa w art.  117 ust.  4  pzp

przekazuje się Zamawiającemu, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod-

pisem osobistym lub podpisem zaufanym.

4. W przypadku gdy jakikolwiek dokument, o którym mowa w pkt. 3, został wystawiony jako

dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opa-

trzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobi-

stym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papiero-

wej.          

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

dokonuje w przypadku: 

-  podmiotowych  środków dowodowych  –  odpowiednio  wykonawca,  wykonawca  wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspól-

nie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- pełnomocnictwa – mocodawca. Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa sporządzo-

nego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego

stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to po-

świadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Przy sporządzaniu oferty w postaci elektronicznej Zamawiający zaleca wykorzystanie for-

matu danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

8. Na platformie występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej

oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

9. Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za po-

średnictwem Formularzu składania oferty (nazwa: Oferta/Wniosek Wykonawcy) dostępnego

na platformie w kroku pierwszym składania oferty, w konkretnym postępowaniu w sprawie

udzielenia zamówienia publicznego.

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2020 r., poz. 1913), które Wy-

konawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym
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miejscu w kroku pierwszym składania oferty, w formularzu przeznaczonym na zamieszczenie

tajemnicy przedsiębiorstwa (nazwa: Tajemnica przedsiębiorstwa). Zaleca się, aby każdy do-

kument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

11. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę jej przekazania w systemie

poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu ko-

munikatu, że oferta została złożona.

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub za po-

średnictwem Formularza składania oferty.

13. Zamawiający zaleca aby Wykonawca składając ofertę wraz z załącznikami opatrzył od-

powiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem za-

ufanym odrębnie każdy dokument (każdy plik). W przypadku przekazania na platformę pli-

ków skompresowanych(.zip). Wykonawca może opatrzyć cały folder odpowiednio kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (Zamawiają-

cy nie wymaga). 

14. Ofertę wraz z załącznikami stanowią:

1) formularz ofertowy: załącznik nr  8 do SWZ,

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowa-

niu: załącznik nr 4 i 4A do SWZ, 

3) przedmiotowe środki dowodowe (jeśli wymagano),

4) pełnomocnictwo, 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia,

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy,

potwierdzający,  że  wykonawca  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  zasobami  tych

podmiotów w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co

do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr  7 do SWZ (o ile dotyczy).

15. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

16. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w

tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

18.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  np.  konsorcjum  lub

prowadzący  działalność  w  formie  spółki  cywilnej,  powinni  ustanowić  pełnomocnika  do

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w

postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  W przypadku jeżeli

oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
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Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy

regulującej współpracę tych wykonawców.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty

dostępnego  na  Platformie  Zakupowej  i  udostępnionego.  Sposób  złożenia  oferty  opisany

został w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2022 r, do

godz.11:00. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

Wykonawca  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  może  wycofać  ofertę.  Sposób

wycofania  oferty  został  opisany  w  Instrukcji  dla  Wykonawców  dostępnej  na  Platformie

Zakupowej. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XVII. Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r., o godzinie 12:00. 

Otwarcie ofert jest niejawne. 

Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej

prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania informacje o: 

-   nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały

otwarte; 

-  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

W  przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak

możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  otwarcie  ofert

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania. 

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
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2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,

3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  dokumentami  zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.  W

przypadku o  którym mowa w punkcie  3,  zamawiający  wyznacza wykonawcy odpowiedni

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na

poprawienie.

XVIII. Wymagania dotyczące wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

XIX. Sposób obliczania ceny

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz

zgodnej z przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy.

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku. 

Łączną oferowaną cenę należy podać w  Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 8 do SWZ.

Obowiązująca  na  przedmiot  zamówienia  stawka  podatku  VAT  wynosi  23%.  Jeżeli

Wykonawca  zastosuje  stawkę  VAT  odmienną  niż  wskazana  zobowiązany  jest  wskazać

podstawę jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje).

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie z

zapisami  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w

zamówieniach publicznych,  koncesjach na roboty budowlane lub usługi  oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2191),  za  pośrednictwem  Platformy

Elektronicznego Fakturowania.

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny

ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena – 60% 

zasady oceny ofert:

Za  kryterium  cena,  maksymalną  liczbę  60  punktów  otrzyma  wykonawca,  który  poda

najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:
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cena najniższa      

-----------------------     x 60  = liczba punktów

cena badanej oferty

2) termin płatności  – 30 %

Zamawiający  jako  minimalny  termin  płatności  faktur  wystawianych  przez  Wykonawcę  w

związku z realizacją zamówienia ustala okres 14 dni, licząc od doręczenia Zamawiającemu

prawidłowo  wystawionej  faktury.  Maksymalny  termin  płatności  ustala  się  na  28  dni.  Za

zaoferowanie minimalnego terminu płatności tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Z kolei  za zaoferowanie maksymalnego terminu płatności tj.  28 dni,  Wykonawca otrzyma

30 pkt.  Za termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę wynoszący więcej niż 14 dni ale

mniej niż 28 dni Wykonawca otrzyma punkty wyliczone według wzoru:

zaoferowany termin
płatności powyżej 14 dni
----------------------------------- x 30 = liczba punktów
28 dni

3) okres rękojmi za wady i gwarancji – 10 %

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady i gwarancji na wykonane

roboty  budowlane  na  minimalny  okres  36  miesięcy  od  dnia  końcowego  odbioru  robót.

Maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę

ustala się na  60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje wydłużenia okresu

rękojmi za wady i gwarancji  ponad 36 miesięcy  otrzyma 0 pkt.  Za zaoferowanie okresu

rękojmi za wady i gwarancji na 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 pkt. Wartość punktowa

w kryterium dla Wykonawcy, który zaoferuje okres rękojmi za wady i gwarancji powyżej 36

miesięcy ale krócej niż 60 miesięcy, wyliczona zostanie według wzoru:

zaoferowany okres

rękojmi za wady i gwarancji

----------------------- x 10 = liczba punktów

60 miesięcy

Uwaga: Każdorazowo oferowany okres rękojmi za wady i gwarancji należy podać w

pełnych miesiącach. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji,

na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

Zamówienie  zostanie udzielone wykonawcy, który  otrzyma najwyższą liczbę punktów przy

spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.

W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień

dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert  lub  innych  składanych  dokumentów  lub
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oświadczeń.  Wykonawcy  są  zobowiązani  do  przedstawienia  wyjaśnień  w  terminie

wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą  ofertę  w terminie  związania  ofertą  określonym w

SWZ. 

Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający

wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  otrzymała  najwyższą  ocenę,  do  wyrażenia,  w

wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  pisemnej  zgody  na  wybór  jego  oferty.  W

przypadku braku zgody,  oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie

takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.

577 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono

tylko jedną ofertę. 

3.  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4.  Wykonawca,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  w  sprawie

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które

stanowią  Załącznik  nr  9  do  SWZ.  Umowa zostanie  uzupełniona o  zapisy  wynikające ze

złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od

zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  może  dokonać

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców

albo unieważnić postępowanie.

XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej

brutto podanej w ofercie.

3.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wniesione  według  wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

5.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wnosi  przelewem  na  rachunek

bankowy zamawiającego,  numer rachunku bankowego :  29 1020 4027 0000 1302 1262

2371.

6.  Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy winno być wniesione na okres  od dnia

zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana

należycie.

7.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania umowy.

8.  Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w

sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wniesie  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy,  Zamawiający  może  dokonać  ponownego  badania  i  oceny  ofert  spośród  ofert

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

10.  W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać,  z  zachowaniem  ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy).

11.  Zamawiający  zwróci  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12.  Zamawiający  pozostawi  na  okres  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  30%  wartości

zabezpieczenia.

13. Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie

okresu rękojmi za wady i gwarancji.
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XXIII. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym- Załącznik nr 8,

części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania

przez Wykonawcę w ofercie firm podwykonawców, o ile są oni znani Wykonawcy na etapie

składania ofert. 

Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby

Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  118  ust.  1  ustawy,  w  celu

wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany

wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  wykonawca

samodzielnie spełnia je  w stopniu nie mniejszym niż  podwykonawca,  na którego zasoby

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122

ustawy stosuje się odpowiednio.

Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2.  zaniechanie  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  do  której  Za-

mawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4.  Na orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  postanowienie  Prezesa Krajowej  Izby

Odwoławczej,  o  którym  mowa  w  art.  519  ust.  1  ustawy,  stronom  oraz  uczestnikom

postępowania  odwoławczego  przysługuje  skarga  do  sądu.  Skargę  wnosi  się  do  Sądu

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX

„Środki ochrony prawnej” ustawy.

 XXV.Ochrona danych osobowych:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
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1.  Informacje  dotyczące  administratora  danych oraz  inspektora  ochrony  danych

Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z

siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79

01,    e-mail:  sekretariat@posir.poznan.pl (dalej:  my).  Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony

danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy

adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub

mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2.  Cel  przetwarzania  Państwa  danych  oraz  podstawy  prawne

Będziemy przetwarzali  Państwa dane w  celu  związanym z  niniejszym postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień

publicznych,  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  w sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakie

może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia,

obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do

nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych

w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W  przypadku  podpisania  z  Państwem  umowy  Państwa  dane  (nazwa  firmy)  zostaną

umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta

Poznania.

W  niektórych  sytuacjach  mamy  prawo  przekazywać  Państwa  dane  dalej  (jeśli  jest  to

konieczne) abyśmy mogli  wykonywać nasze usługi.  Możemy przekazywać Państwa dane

podmiotom  przetwarzającym  z  którymi  zawarliśmy  umowy  w  szczególności:

-  na  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych  przez  nas  systemów

informatycznych,

-  na  korzystanie  z  serwerów poczty  elektronicznej  i  jej  archiwizacji  (tzw.  hosting  poczty

elektronicznej).  Zakres  przekazania  danych  tym  odbiorcom  ograniczony  jest  jednak

wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług

wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Odbiorcami  Państwa  danych  może  być  także  firma  (podmiot  przetwarzający)  z  którą

zawrzemy  umowę  na  niszczenie  dokumentów  archiwalnych.

Odbiorców  wymienionych  powyżej  obowiązuje  klauzula  poufności  pozyskanych  w  takich

okolicznościach  wszelkich  danych,  w  tym  danych  osobowych.

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania
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na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu

przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).

4.  Okres przechowywania danych Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla

którego  zostały  zebrane,  o  jakim  była  mowa  wcześniej,  będą  przetwarzane  dla  celów

archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwizacyjnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;

-  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Państwa  danych  osobowych***;

- na podstawie art. 18 RODO  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****;

Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20  RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.  6 ust.  1 lit.  c

RODO.  

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy  uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  narusza  przepisy

RODO.

6. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp.

7.  Przekazywanie  danych  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy.  W związku z jawnością

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane

do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie

Prawo zamówień publicznych.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

** Wyjaśnienie:  W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1–3  RODO

wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty  zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia.
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***  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa do  sprostowania  nie  może skutkować  zmianą  wyniku  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej,  lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej  lub państwa członkowskiego.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 XXVI. Pozostałe informacje

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje:

1) Składania ofert częściowych,

2) Składania ofert wariantowych,

3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

4) Aukcji i licytacji elektronicznej,

5) Zamawiający  wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

3. Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w

art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych,

do objętych zamówieniem podstawowym, robót budowlanych, dotyczących pomieszczeń w

budynku  obsługi  Toru  Regatowego  Malta,  o  wartości  nie  przekraczającej  50%  wartości

niniejszego  zamówienia  na  zasadach  określonych  w  umowie  dla  zamówienia

podstawowego.

4. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  z zastrzeżeniem

art. 261 ustawy.

6.  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę

kluczowych zadań.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach

obcych.
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9. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o

udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964r.  –  Kodeks

cywilny (t.j. Dz.U. 2020.1740 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

10.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia

zastosowanie mają przepisy ustawy.

11. Integralną częścią SWZ są załączniki:

             a) opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektowa załącznik nr 1 i 1a,

             b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2,

             c) przedmiar robót – załącznik nr 3,

 d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  – załącznik nr 4,

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania– załącznik nr 4A,

f) wykaz robót – załącznik  nr 5,

g) wykaz osób – załącznik nr 6,

h) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 7,

i) formularz ofertowy – załącznik nr 8,

j) projekt umowy – załącznik nr 9.

Poznań, dnia  14.09.2022 r.                                                                     Zatwierdzam:

                                                                                                                 DYREKTOR

                                                                                                            Łukasz Miadziołko
sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz 
tel. 61 835 79 06
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